
     

     

darulilm.org 

  



     

     

darulilm.org 

আফাদাতেয ফযাাতয ঈতদ 
আভাভ আফনুর ওাআয়্যভ (যঃ) এয য়্ওোফ “অরায়্ফর অাআয়্যফ” এফং 

“আকাাে অররাপান” এয য়্ওছু ফক্ততফযয ফযাঔযা স্বরূ যয়্িে 

ওর প্রংা এওভাত্র অল্লা োঅরায জনয এফং ারাভ  ারাে ফয়্লিে 

হাও যাূরুল্লা, োাঁয য়্যফায  োাঁয াাফীকতেয প্রয়্ে এফং মাযা োাঁতদযতও 

ফন্ধু য়্ততফ য়্নততছন োতদয প্রয়্ে। 

অয়্ভ অল্লা অর অয়্রুযর ওাদীয (ভায়্বজাতেয ভুন্নে, ফিয়্ক্তভান) এয 

ওাতছ হদাা ওয়্য হমন য়্েয়্ন অনাতদযতও োতদয দরবুক্ত ওতযন মাতদয ঈয 

নুগ্র ওযা তর োযা ওৃেজ্ঞ থাতও, দুঃঔ–ওতেয ভাধযতভ যীক্ষা ওযা তর 

মাযা ধধতমিয াতথ য ওতয এফং মাযা ভন্দওাজ ওতয হপরতর োফা ওতয। 

ফযআ এআ য়্েনয়্ি য়্ফল অল্লায ফান্দাতদয জনয অনন্দ  প্রায়্িয িায়্ফওায়্ি 

এফং এগুতরা দুয়্না  অয়্ঔযাতে াপতরযয য়্িহ্নস্বরূ। 

অল্লায ফান্দাযা ফ ভ এআ য়্েনয়্ি য়্ফলতয ভতধয থাতও: 

প্রথভে: 

অল্লায নুগ্রভূ, মা য়্েয়্ন োাঁয ফান্দাতদয প্রয়্ে ফলিে ওতযন। 

অয এজনয ফান্দায ঈয মা ফধায়্যে ো তরা “হাওয” (ধনযফাদূেিো, 

ওৃেজ্ঞো, স্বীওৃয়্ে)। এফং এিা য়্েনয়্ি য়্বয়্িয ঈয স্থায়্ে: 

১। িয হথতও নুগ্রভূ স্বীওায ওযা 

২। প্রওাতয এগুতরায ফযাাতয ওথা ফরা 

৩। য়্ময়্ন এগুতরায য়্ধওাযী এফং য়্ময়্ন এগুতরা প্রদান ওতযতছন োাঁতও ন্তুে 

ওযায জনয এগুতরা য়্িওবাতফ ফযফায ওযা(২) 

য়্িেীে: 

দুঃঔ-ওে, মায ভাধযতভ অল্লা োাঁয ফান্দাতও যীক্ষা ওতযন। 

এতক্ষতত্র মা অফযও ো তরা “ফয” (ধধমি, য়্ষ্ণুো)। অয এিা য়্েনয়্ি 

ভূরয়্বয়্িয ঈয স্থায়্ে: 

১। য়্নজ বাতকয মা য়্রঔা য়্ছর, োয ফযাাতয ন্তুে না া 
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২। য়্বতমাক ওযা হথতও য়্জহ্বাতও ংমে যাঔা 

৩। ঙ্গ-প্রেযঙ্গতও অল্লায ফাধযো ফযফায না ওযা 

োআ ফান্দা মঔন এআ ভূর য়্ফলগুতরা ারন ওযতফ, েঔন দুঃঔ-ওে োয জনয 

ুয়্ভে ভধুয রূ হনতফ, ওয়্িন যীক্ষা েঔন রূ হনতফ অীফিাতদ, অয য়্প্র 

ফস্তু ত মাতফ য়্প্র। 

এিা ভতন যাঔতে তফ হম, য়্নশ্চআ অল্লা োঅরা োাঁয ফান্দাতও ধ্বং ওযায 

জনয োতও দুঃঔ-ওতে অয়্েে ওতযন না। ফযং, য়্েয়্ন োতও এজনয দুঃঔ-ওতে 

অয়্েে ওতযন মাতে য়্েয়্ন োয “ফয” (ধধমি, য়্ষ্ণুো)  “আফাদে” 

(দাত্ব, অনুকেয, ফতন্দকী) এয যীক্ষা ওযতে াতযন। 

ওাযে এিা স্পে হম, অল্লায প্রয়্ে ওৃেজ্ঞ ফান্দায আফাদে দুআ প্রওাতযয, দাযযা 

(দুঃঔ, দুদিা) এয ভ আফাদে এফং াযযা (ুঔ, ভৃয়্ি) এয ভ আফাদে। 

হমফ য়্ফলত ফান্দা ন্তুে  েৃপ্ত হঔাতন ফযআ োতও অল্লায প্রয়্ে 

আফাদে (দাত্ব, অনুকেয, ফতন্দকী) ূেিভাত্রা ারন ওযতে তফ, য়্িও হমভন 

োতও ো ূেি ওযতে তফ োয ন্তুয়্ে  স্বাচ্ছতন্দযয য়্ফলতয হক্ষতত্র। 

য়্ওন্তু য়্ধওাং ভানুল শুধুভাত্র হফ য়্ফলতআ আফাদে (দাত্ব, অনুকেয, 

ফতন্দকী) ূেি ওতয থাতও হমফ য়্ফলত োযা ন্তুে…… য়্ওন্তু প্রওৃে যীক্ষা তরা 

হআ ওর য়্ফলত ূেি ওৃেজ্ঞোয াতথ আফাদে (দাত্ব, অনুকেয, ফতন্দকী) 

ারন ওযা হমফ য়্ফলত হ স্বাচ্ছন্দয হফাধ ওতয। 

প্রিন্ড কযতভয ভ িান্ডা ায়্ন য়্দত মু ওযা – এিা আফাদে, 

এফং অনায ুন্দযী স্ত্রীয াতথ িযঙ্গ ম্পওি যাঔা – এিা আফাদে, 

এফং োয প্রতাজন ূযতে ঔযি ওযা আফাদে। 

যয়্দতও… প্রিন্ড িান্ডায ভ িান্ডা ায়্ন য়্দত মু ওযা – হিা আফাদে, 

এফং মঔন য়্নতজয নপতয অওাঙ্ক্ষা ভনতও এভন নাযীয প্রয়্ে প্ররুব্ধ ওতয হম 

নাযী োয জনয ধফধ ন, েঔন – ফযআ ভানুতলয বত ন, ফযং অল্লাতও 

ব ওতয – এভন ওাজতও য়্যেযাক ওযা, হিা আফাদে। 

এফং য়্নতজয বাফ  দায়্যতেয ভ দয়্যেতও দান ওযা – হিা আফাদে। 



     

     

darulilm.org 

য়্ওন্তু এআ দুআ ধযতনয আফাদতেয ভতধয াথিওয তনও ফযাও। অয হতক্ষতত্র, 

ফান্দাতদয এতও তযয ভতধয াথিওয স্পে  – অয এয িাযা োতদয 

প্রয়্োরতওয দয়ৃ্েতে োতদয ভমিাদা য়্স্থয । 

অল্লায হম ফান্দা ঈব ফস্থাতেআ (স্বাচ্ছন্দয  স্বাচ্ছন্দয) অল্লায 

য়্ধওাযভূ ূেি ওতয, েতফ হআ তরা এভন ফান্দা হম অল্লায এআ ফােীয 

েযো ঈনীে ততছ, 

ُ بِكَاٍف َعْبَدهُ   أَلَْيَس اّلّلَ
অল্লা য়্ও োাঁয ফান্দায জনয মতথে নন?…(৩) 

 

অয অল্লা েঔনআ োাঁয ফান্দায জনয ম্পূেিরূত মতথে ন মঔন ফান্দা ূেি 

দাত্ব, অনুকেয  ফতন্দকী ওাতয োয যতফয দযফাতয ায়্জয ; অয 

ফান্দায এআ আফাদে ময়্দ ূেিো রাব না ওতয োতর অল্লায মতথে া 

ূেি যত মা। 

ুেযাং, হওঈ ময়্দ ওরযাে রাব ওতয েতফ হ হমন অল্লায প্রংা ওতয এফং 

োাঁয প্রয়্ে ওৃেজ্ঞো জ্ঞান ওতয; অয হওঈ ময়্দ ওরযাে ফযেীে নয য়্ওছু রাব 

ওতয েতফ হ হমন এয জনয য়্নতজতওআ হদালী াফযস্ত ওতয। 

অয এযাআ তরা অল্লায হআ ওর ফান্দা মাতদয ঈয োতদয ত্রুতদয 

হওাতনা ওেৃিত্ব য়্ফযাজ ওযতে াতয না। অল্লা োঅরা হখালো হদন (োতনয 

প্রয়্ে), 

ْ ُسلَْطاٌن إِّنَ ِعَباِدي لَ  ْيَس لََك عَلهَْْيِ  
“য়্নশ্চআ অভায ফান্দাতদয ঈয হোভায হওাতনা ক্ষভো ফা ওেৃিত্ব থাওতফ 

না…”(৪) 

এফং অল্লা োঅরা োাঁয িীন, োাঁয য়্জ্*ফ (দর), এফং োাঁয অঈয়্রাতদয 

(মাযা আল্*ভ ফা জ্ঞান এফং অভর ফা ওভি – ঈবতয ভন্বত অল্লায িীন 

প্রয়্েষ্ঠা ওযতে ঈতি দাাঁড়া) হও াাময  য়্ফজ প্রদাতনয ঙ্গীওায ওতযতছন। 

ভাভমিাদাফান অল্লা ফতরন, 
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وَن  عَلهَْْيِ ّمُْصِبِحَي  َوإِنَُّكْم لََتُمّرُ  
য়্নশ্চআ অভায ফায়্নী ফযআ তফ য়্ফজী।(৫) 

 

অল্লা োঅরা অয ফতরন, 

ُ ََلَغْلَِبَّ أََنا َوُرُسلِي  َكَتَب اّلّلَ
অল্লা য়্িাি িূড়াি ওতযতছন: অয়্ভ এফং অভায যাূর ফযআ য়্ফজী 

তফা।…(৬) 

 

য়্েয়্ন অয ফতরন, 

 َوالَْعاِقَبُة لِلُْمّتَِقَي 
…শুব য়্যোভ  হল াপরয হো ভুিাওী (মাযা অল্লাতও ব এফং অনুকেয 

ওতয) ফান্দাতদয জনযআ।(৭) 

য়্ওন্তু, ফান্দা এআ াদা োয ং াতফ োয ইভান (অতর ুন্না ার 

জাভাঅে নুাতয মা তরা ওথা এফং অভর ফা ওাজ) এফং োওা(৮) 

(অল্লায বীয়্ে  োাঁয অনুকেয) নুাতয। 

 

ভান অল্লা োঅরা ফতরন, 

ْؤِمِنَي   َوأَنُتُم اَْلَعْلَْوَن إِن ُكنُتم ّمُ
…ময়্দ হোভযা য়্ফশ্বাী , েতফ হোভযাআ জী তফ।(৯) 

ুেযাং, ফান্দা হম য়্যভাে ইভান ধাযে ওতয হ নুমাী হেষ্ঠত্ব রাব ওযতফ। 

অল্লা অয ফতরন, 

ةُ َولَِرُسولِِه َولِلُْمؤْ  ِ الِْعّزَ ِمِنَي َوّلِلَّ  
…ম্মান, ক্ষভো  হকৌযফ হো শুধুভাত্র অল্লা, োাঁয যাূর  ভুয়্ভনতদয 

জনযআ…(১০) 
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োআ ফান্দা হম য়্যভাে ইভান জিন ওতয এফং োয য়্িও ফাস্তফান (অভতরয 

হক্ষতত্র) ওতয, হ নুমাী হ “আজ্জে” (ম্মান, ক্ষভো  হকৌযফ) রাব 

ওতয। 

ুেযাং, ময়্দ হ “আজ্জে” হথতও ফয়্িে  – োতর এিা তরা োয ওথা  

ওাতজ, প্রওাতয  প্রওাতয, ইভাতনয য়্িও ফাস্তফাতন কাপরয়্েয পরাপর। 

এওআবাতফ ফান্দায য়্নযািা (থফা ক্ষয়্ে হথতও হফাঁতি থাওা) – এিা োয 

ইভান নুাতয। 

ওাযে অল্লা োঅরা ফতরন, 

َ ُيَد  اٍن َكُفورٍ إِّنَ اّلّلَ َ ََل ُيِحّبُ كُّلَ َخّوَ اِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ۗ إِّنَ اّلّلَ  
“য়্নশ্চআ অল্লা ভুয়্ভনতদয ক্ষ তে প্রয়্েে ওতযন (োতদয দুভন তে)। 

য়্েয়্ন হওাতনা য়্ফশ্বাখােও, ওৃেজ্ঞতও ছন্দ ওতযন না।”(১১) 

নুরূবাতফ, ফান্দায জনয অল্লা মতথে ত মাা, এিা ফান্দায ইভাতনয 

স্তয নুমাী য়্নধিায়্যে , অয অল্লা োঅরা ফতরন, 

تََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِنَي  ُ َوَمِن ا  َيا أَيَُّها الّنَِبُّ َحْسُبَك اّلّلَ
হ নফী! হোভায জতনয  হোভায নুাযী ভুয়্ভনতদয জতনয (ফিতক্ষতত্র) 

অল্লাআ মতথে।(১২) 

থিাৎ, অল্লা োাঁয নফীতও (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) ফরতছন, 

অল্লাআ হোভায জনয এফং হোভায নুাযীতদয জনয মতথে, এঔাতন োাঁয 

যাূতরয (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) নুাযীতদয জনয য়্েয়্ন মতথে 

া – 

এিা যাূতরয প্রয়্ে োতদয নুযে এফং অল্লায প্রয়্ে োতদয অত্মভিে  

অনুকতেযয ফাস্তফাতনয িাযা য়্নরূয়্ে । োআ হম এিা (অত্মভিে  

অনুকেয) য়্যেযাক ওতয, হ এআ অােভূতয াদা তে েেিাআ য়্য়্ছত 

থাওতফ। 
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অয এিাআ তরা অতর ুন্না ার জাভাঅতেয ভাজাফ হমঔাতন ইভাতনয 

ফৃয়্ি  হ্রা াা এওয়্ি ফাস্তফো। অয এবাতফআ, ফান্দায প্রয়্ে অল্লায 

“ারাআা” (য়্নযািা  াাময) োয ইভাতনয ফস্থা নমুাী য়্নধিায়্যে 

। 

ভাভমিাদাফান অল্লা োঅরা ঈতল্লঔ ওতযতছন, 

ُ َوِلُّ الُْمْؤِمِنَي   َواّلّلَ
…অয অল্লা োঅরা য়্ফশ্বাীকতেয ারী (যক্ষাওাযী, াামযওাযী, 

য়্ববাফও)।(১৩) 

এফং য়্েয়্ন অতযা ফতরন, 

 ُ   َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوااّلّلَ
অল্লাআ তচ্ছন ভুয়্ভনতদয য়্ববাফও…(১৪) 

 

ুেযাং হমবাতফ ফান্দায ইভান ফাতড়  ওতভ – োয ইভাতনয হআ ফস্থা 

নুমাী োয জনয অল্লায য়্নযািা এফং োাঁয য়্ফতল “ভাআা” (অল্লায 

আরাী ধফয়্তেযয গুতে অন ফান্দায “াতথ থাওা” এফং ফান্দাতও াাময ওযা) 

প্রদান ওযা । এওআবাতফ য়্ফজ  য়্যূেি াাময হওফরভাত্র য়্ফশুি  

য়্যূেি ইভাতনয ভানুলতদয জনযআ প্রতমাজয। অল্লা োঅরা ফতরন, 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اَْلَْشَهادُ   إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِِف الَْحَياِة الّدُ
য়্নশ্চআ অয়্ভ অভায যাূরতদয  ভুয়্ভনতদয াাময ওযতফা ায়্থিফ জীফতন এফং 

হময়্দন াক্ষীকে দন্ডাভান তফ হয়্দন।(১৫) 

এফং য়্েয়্ন অয ফতরন, 

 فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوا عَََلٰ عَُدِوِّهْم فَأَْصَبُحوا َظاِهِريَن 
…তয অয়্ভ ভুয়্ভনতদযতও োতদয ত্রুতদয হভাওাতফরা য়্ক্তারী ওযরাভ; 

পতর োযা য়্ফজী তরা।(১৬) 
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ুেযাং, মায ইভান হ্রা া, এওআ নুাতে োয জনয য়্নধিায়্যে য়্ফজ  

াাতমযয য়্যভাে হ্রা াতফ। 

অয এিা এজনয হম, মঔন হওাতনা ফান্দায ঈতয য়্ফদ অয়্েে , হাও ো 

য়্নতজয জীফতনয ঈয থফা োয ম্পতদয ঈয থফা ত্রুয িাযা অক্রাি 

া – এিা শুধুভাত্র অল্লায অতদতয প্রয়্ে োয ফাধযোয ওাযতেআ ত 

থাতও, তে াতয হ হওাতনা ায়্জফ (ফাধযোভরূও) ারন ওতয য়্ন থফা হ 

এভন হওাতনা য়্ওছু ওতযতছ মা াযাভ (য়্নয়্লি)। অয এিাআ তরা ইভাতনয হ্রা 

াা। 

অয য়্ওছু ভানুল য়্নতনাক্ত অােয়্িয ফযাাতয বুর ফুতঝন, 

ُ لِلْكَاِفِريَن عَََل الُْمْؤِمِنَي َسِبيًل   َولَن َيْجَعَل اّلّلَ
…এফং ওঔতনা অল্লা ভুয়্ভনতদয প্রয়্েতক্ষ ওাতপযতদযতও য়্ফজী ওযতফন 

না।(১৭) 

য়্ওছু ভানুল ফতরন হম, অল্লা োঅরা অয়্ঔযাতে ওাতপযতদয যায়্জে 

ওযতফন; অফায হওঈ হওঈ ফতরন হম, অল্লা োতদযতও যায়্জে ওযতফন 

“হুজ্জা” (প্রভােভূ) এয হক্ষতত্র। 

য়্ওন্তু কতফলো  নুন্ধাতনয য হদঔা মা হম, এআ অাে নযানয 

অাতেয ভতোআ স্পে; অয ো এআ হম, য়্নতবিজার ইভাতনয ভানুলতদযতও 

ওাতপযযা হওাতনা ক্ষয়্েআ ওযতে াযতফ না, োতদয ঈয য়্ফজী তে াযতফ 

না। 

এফং ময়্দ ফান্দাতদয ইভান দুফির , োতর ত্রুযা হআ ফান্দাতদয ঈয েেিাআ 

ওেৃিত্ব রাব ওযতে াযতফ মেিা ইভান ফান্দাযা ায়্যততছ। এবাতফ ফান্দা য়্নতজআ 

অল্লায প্রয়্ে োয অনুকতেযয য়্ওছুিা ওভয়্েয ওাযতে ত্রুতদয াভতন যাস্তা 

ঔুতর হদ। 

ুেযাং, প্রওৃে েয তরা এআ হম, এওজন ইভানদায ফান্দা য়্েযআ ম্মায়্নে, 

য়্ফজী, াামযপ্রাপ্ত, অল্লায য়্ববাফওত্ব িাযা অচ্ছায়্দে, য়্ফদ  ক্ষ-

ক্ষয়্ে তে যক্ষাওৃে , ো হ হমঔাতনআ থাওুও না হওন – এভনয়্ও ময়্দ 

অল্লায ত্রুযা জতর, স্থতর  অওাত োয য়্ফরুতি ভতফে  এযতয! – 
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য়্ওন্তু েি তরা, এগুতরা ফান্দায জনয েেক্ষেআ প্রতমাজয থাওতফ মেক্ষে হ 

প্রওাতয  প্রওাতয, ফায়্যও  বযিযীেবাতফ ইভাতনয েয রূতও 

প্রেীভান ওযতফ এফং ইভাতনয িাযা হম ওর অভর ফা ওভি ফাধযোভূরও ত 

তড় হগুতরায ম্পূেি ফাস্তফান ওতয মাতফ। 

ভান অল্লা োঅরা ফতরন, 

ْؤِمِنَي   َوََل َتِهُنوا َوََل َتْحَزُنوا َوأَنُتُم اَْلَعْلَْوَن إِن ُكنُتم ّمُ
অয হোভযা দুফির তা না  য়্ফলণ্ণ তা না এফং ময়্দ হোভযা ইভানদায , 

েতফ হোভযাআ জী তফ।(১৮) 

এফং য়্েয়্ন অতযা ফতরন, 

ُ َمَعُكْم َولَن يَ  ُكْم أَْعَمالَُكْم َوأَنُتُم اَْلَعْلَْوَن َواّلّلَ ِِتَ  
…হোভযাআ য়্ফজী; অল্লা হোভাতদয তঙ্গ অতছন (অযতয ঈয তে 

মিতফক্ষে  াাময ওযায য়্দও য়্দত), য়্েয়্ন হোভাতদয ওভিপর ওঔতনা য়্ফনে 

ওযতফন না।(১৯) 

ুেযাং, এিা তরা এও াদা মা হওফরভাত্র ইভান  ৎওতভিয িাযাআ য়্যূেি 

। অয এিা (ৎওভি) তরা অল্লা োঅরায ধনযফায়্নীয(২০) ভধয তে 

এওয়্ি ধনয মায িাযা য়্েয়্ন োাঁয ফান্দাতদয াাযা  প্রয়্েযক্ষা প্রদান 

ওতযন(২১) এফং ো হথতও য়্ফন্দুভাত্র হ্রা ওতযন না, েতফ ময়্দ ো ফায়্ের 

ত মা – হমভন ওাতপয  ভনুায়্পতওযা োতদয ওভিভূতও ধ্বং ওতযতছ – 

েঔন অয হআ াাযা  প্রয়্েযক্ষা থাওতফ না। অয ম্মান, ক্ষভো  ভমিাদা 

শুধুভাত্র অল্লা, োাঁয যাূর  ভুয়্ভনতদয জনযআ। 

অয মঔন অল্লায ত্রু, হআ য়্বপ্ত আফয়্র জানতে াযতরা হম, অল্লা 

স্বী ফান্দাতদযতও োয পাাঁতদ ড়তে হদতফন না, এভনয়্ও োতদয ঈয আফয়্রতয 

হওাতনা ওেৃিত্ব হদতফন না, েঔন 

আফয়্র ফরতরা, 

ُ الُْمْخلَِصَي  ْ أَْجَمِعَي إَِّلَ ِعَباَدَك ِمَّْنُ ُ تَِك ََلُْغِوَيَّّنَ  قَاَل فَِبِعّزَ
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…“অনায আজ্জতেয থ! অয়্ভ োতদয ফাআতও থভ্রে ওযতফা, েতফ 

োতদয ভতধয অনায এওয়্নষ্ঠ ফান্দাতদযতও ন।”(২২) 

ুেযাং, অল্লায য়্নষ্ঠাফান ফান্দাতদয ঈয োতদয ত্রুতদয হওাতনা অয়্ধেয 

হনআ, ো এ ওাযতে হম, োযা অল্লায অেত অতছ, োযা অতছ োাঁয াাযা 

 য়্নযািা। অয ময়্দ অল্লায ত্রুযা রয়্ক্ষে হিাতযয ভতো হওাতনা এও 

ফান্দায য়্ন্নওতি অত – হমভন এওিা হিায াফধান ফযয়্ক্ত হথতও িুয়্য ওতয – 

োতর এিা এয়্ড়ত মাা ম্ভফ ন। 

ওাযে ফযআ প্রতেযও ফান্দাতওআ যীক্ষা ওযা তফ, অয োয যততছ 

াফধানো, ওাভনা-ফানা  যাক। অয আফয়্র এআ য়্েনয়্ি দযজা য়্দতআ 

প্রতফ ওযতফ। ফান্দা মেআ হিো ওরুও না হওন, হ এআ াফধানো, ওাভনা-

ফানা  যাক এয়্ড়ত িরতে াযতফ না। *** 

ফযআ ভানফজায়্েয য়্ো অদভ (অরাআয়্ ারাভ) য়্ছতরন ৃয়্েয ভাতঝ 

ফতিত যীর এফং ফতিত জ্ঞানী এফং ফিাতক্ষা দৃঢ়প্রয়্েজ্ঞ। োযয 

অল্লায ত্রু োাঁয (অরাআয়্ ারাভ) য়্ফরুতি হিো ফযাে হযতঔয়্ছর, 

মেক্ষে না য়্েয়্ন (অরাআয়্ ারাভ) োাঁয ওতভিয ভতধয হাাঁিি ঔান। োতর 

োতদয ফযাাতয অয়্ন য়্ও ভতন ওতযন মাতদয ওাভনা-ফানা অয তনও 

প্রফর এফং মাতদয ফুয়্িভিা – য়্ো অদভ (অরাআয়্ ারাভ) এয েুরনা – 

ভুতেয ভাতঝ এও য়্ফন্দু ায়্নয নযা? 

য়্ওন্তু অল্লায ত্রুযা রয়্ক্ষে হিাতযয নযা ফান্দায াফধানোয ুতমাক য়্নত 

প্রোযোভূরও িয়্েয ফযফায ওযা ফযেীে ওঔতনাআ ভুয়্ভনতদয প্ররুব্ধ ওযতে 

াতয না। অয আফয়্র ময়্দ োতও এবাতফ হাাঁিি ঔাআত হপতর হদ, োতর 

আফয়্র ভতন ওতয হম, হ োতও অক্রভে ওতয ধ্বং ওযতে হতযতছ। 

য়্ওি অল্লায ওরুো, োাঁয দা, োাঁয ক্ষভা  োাঁয ভাজিনা ফান্দাতও য়্যেযাক 

ওতয না, অয ময়্দ অল্লা োাঁয ফান্দায বাতরা িান, েতফ য়্েয়্ন োয জনয 

নুতািনা  োফায দযজা ঔুতর হদন এফং োয হৃদতও য়্ফনত য়্ফদীেি(২৩) 

ওতয হদন, অয েঔন হ ফুঝতফ অল্লাতও োয ওেআ না প্রতাজন, 
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এফং হ অল্লায ওাতছ াাময িাআতফ, এওাি অিয়্যওবাতফ অে ওাভনা 

ওযতফ এফং ফিদা য়্ফনত ফনে ত অল্লায ওাতছ িাআতফ, ওাওুয়্ে-য়্ভনয়্ে 

ওযতফ এফং হমতওাতনা ঈাত হ প্রতেযও ৎওতভিয ভাধযতভ অল্লায ধনওিয 

ওাভনা ওযতফ…… অয এবাতফ ফান্দা এরূত অকাতে থাওতফ হম, এও মিাত 

োয হআ ওৃে াআ োতও অল্লায নুগ্রতয িাতয হৌাঁতছ য়্দতফ। অয 

ম্ভফেঃ অল্লায ত্রুযা ফরতফ, “া! অভায প্রয়্ে য়্ধক্কায! অয়্ভ ময়্দ োতও 

হছতড় য়্দোভ এফং োতও য়্ফথকাভী না ওযোভ!” অয এিাআ তরা েৃেী 

য়্ফল। 

েৃেীে: 

মঔন হ াওাজ ওতয হপতর, হ নুেপ্ত  এফং অল্লায য়্নওি ক্ষভা 

প্রাথিনা ওতয। 

অয এিাআ তরা য়্ওছু রতপ াতরীনতদয (অল্লা োাঁতদয প্রয়্ে যভ ওরুন) 

হআ ওথায ফযাঔযা: “য়্নশ্চআ, অল্লায এওজন ফান্দা তো এওয়্ি াওাজ 

ওতয হপতর এফং যফেিীতে হিায িাযাআ হ জান্নাতেয ফায়্কিাভূত প্রতফ 

ওতয। যয়্দতও, তে াতয হওাতনা ফান্দা এওয়্ি ৎওাজ ওতয এফং হিায 

িাযাআ হ যফেিীতে জাান্নাতভয য়্িতে য়্নয়্ক্ষপ্ত ।” 

য়্ওছু ভানুল োাঁতদয (অল্লা োাঁতদয প্রয়্ে যভ ওরুন) য়্জতজ্ঞ ওতযন, “হিা 

য়্ওবাতফ?” 

োাঁযা (অল্লা োাঁতদয প্রয়্ে যভ ওরুন) ঈিয হদন, “ওাযে হআ গুনাতয জনয 

হআ ফান্দায দুআ হিাঔ অল্লায বত ক্রন্দন তে য়্ফযে  না। ফযং হ 

এওায়্ওতত্ব দুয়্শ্চিাগ্রস্ত , বত  নুতািনা োয প্রয়্োরতওয াভতন 

য়্ফনাফনে , রজ্জা োয ভাথা নে ত মা, োয যতফয দযফাতয োয িয 

য়্ফদীেি ত তড়…… এবাতফ োয াওামি এফং োয এআ য়্ফনীে ফস্থা োয 

নয ফহু ৎওতভিয হিত ঈিভ প্রয়্েদান ফত অতন। অয এআফ য়্ফনম্র ফস্থায 

ভধয য়্দত ফান্দায য়্েক্রভ ওযা োয জনয ফত অতন অনন্দ  প্রায়্ি এফং 

াপরয…… অয ফততল োয এআ গুনাআ োয জনয এবাতফ জান্নাতে মাফায 

ওাযে ত দাাঁড়া। 
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অফায তে াতয হওাতনা ফান্দা এওয়্ি ৎওাজ ওযতরা, েঃয হ ঐ ওাজয়্ি 

য়্নত কফিতফাধ ওযতে থাওতরা এফং য়্নতজয ফযাাতয ংওায ওযা শুরু ওযতরা। 

এভনয়্ও ওাজয়্ি হদতঔ হ য়্ফস্মত য়্ববূে তরা  ো য়্নত ীভা য়্েক্রভ 

ওযতরা। অয হ ফতর হফড়াতরা, ‘অয়্ভ এিা ওতযয়্ছ, হিা ওতযয়্ছ……’, অয 

এবাতফ োয ভতধয জন্ম হন ংওায, িেয এফং য়্নতজতও য়্নত ভুগ্ধো। অয 

হ এিাতও ফৃয়্ি ওযতে থাতও মেক্ষে না এিা োয ধ্বংতয ওাযে ত দাাঁড়া।” 

এঔন ময়্দ অল্লা এআ “য়্ভওীন” (নকেয ফান্দা) এয জনয বাতরা িান, োতর 

য়্েয়্ন োতও এভন দুতবিাক য়্দত যীক্ষা ওযতফন মায হফাঝা হ ফআতে াযতফ না 

এফং হ য়্নতজয দয়ৃ্েতে য়্নতজতও ীন ভতন ওযতফ। য়্ওন্তু ময়্দ অল্লা োয জনয 

বাতরা ফযেীে নয য়্ওছু য়্নধিাযে ওতযন, োতর য়্েয়্ন োতও োয য়্নজ 

ফস্থাতনআ হছতড় হদন এফং য়্যেযাক ওতযন, অয হ য়্নতজতও য়্নত কতফি ভি 

থাতও – অয এিাআ তরা হআ য়্যেযাক মা োয ধ্বং য়্নয়্শ্চে ওতয। 

অয ফাস্তয়্ফওআ “অয়্যপীন” (“মাযা েওি থাতওন” – ওতিায অত্ময়্নতাকী 

ঈরাভাকে) ফযয়্ক্ততদয আজভা তরা, “োপীও” (পরো) তচ্ছ অল্লা 

ওেৃিও অনাতও অনায য়্নজ াতে হছতড় না হদা; অয য়্নওৃেেভ য়্যেযাক 

তচ্ছ য়্েয়্ন (যভ ওরুোভ) মঔন অনাতও অনায াতেআ হছতড় হদন। 

ুেযাং, অল্লা মায ওরযাে িান য়্েয়্ন োয জনয য়্ফনতয দযজা ঔুতর হদন, অয 

ঈায হদন এভন হৃদ মা য়্ফনম্র, মা ফিদা োাঁযআ অেতয য়্দতও য়্পতয অত, 

এফং োাঁয ওাতছআ ক্ষভা য়্বক্ষা ওতয, এফং ফিদা োয য়্নতজয দুফিরো, য়্নতজয 

জ্ঞো  ীভারঙ্ঘতনয প্রয়্ে েওি থাতও, এফং োয প্রয়্োরতওয ীভাীন 

হনাভেভূতও স্মযে ওতয এফং হআ াতথ স্মযে ওতয োাঁয দা, নুগ্র  

ওরুোয ওথা(২৪) এফং হগুতরায াক্ষয প্রদান ওতয। 

এওজন “অয়্যপ” ফান্দা এআ দু’হিায ভাধযতভ অল্লা োঅরায য়্দতও গ্রয 

, অয এআ দু’হিায ঈবয়্ি ছাড়া ওঔতনাআ অল্লায য়্দতও গ্রয া 

ম্ভফ ন। অয মঔন হ এতদয এওয়্ি াযা, েঔন োয ফস্থা হআ ায়্ঔয 

দৃ ত তড় হম োয এওয়্ি াঔা ায়্যততছ। 
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াআঔুর আরাভ আফতন োআয়্ভা (োাঁয ঈয অল্লায যভে ফয়্লিে হাও) 

ফতরন, “অল্লায হনাভেভূতও মিতফক্ষে (এফং ফিদা স্মযে) ওযায ভাধযতভ 

এফং য়্নতজয ফাধযো (এফং দুফিরো) ভূতয ফযাাতয কবীযবাতফ য়্িিা ওযায 

ভাধযতভ এওজন ‘অয়্যপ’ ফান্দা অল্লায য়্দতও গ্রয ।” 

অয এিাআ তরা যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) এয হআ ফােীয 

ফযাঔযা মা “াআয়্যদ অর আতেকপায” (ক্ষভা িাায ফিতেষ্ঠ ন্থা) এ ফয়্েিে 

ততছ, 

“….অয়্ভ অভায প্রয়্ে অনায ওর হনাভতেয স্বীওৃয়্ে প্রদান ওযয়্ছ, এফং 

অয়্ভ অভায ওর গুনাভূ অনায য়্নওি স্বীওায ওযয়্ছ…”(২৫) 

ুেযাং, এিা তরা অল্লায হনাভেভূতয াক্ষয প্রদান এফং য়্নতজয বুর-

ত্রুয়্ি স্বীওায – এ দুতয য়্ম্মরন। 

এবাতফআ োাঁয হনাভেভূতয াক্ষয হদা এফং োাঁতও স্মযে ওযায জনয 

অফয়্যও তরা, য়্ময়্ন এআ ওরুো  ঈদাযো ওতযতছন োাঁতও বাতরাফাা, োাঁয 

গুেওীেিন  ওৃেজ্ঞোজ্ঞান ওযা। 

অয য়্নতজয াওভিভূ  ওাতজয ভতধয বুরভ্রায়্ি স্বীওায ওযায জনয দযওায 

য়্ফন, নম্রো  ফিদা স্বী প্রয়্োরতওয াাময াফায হিো ওযা, এফং 

প্রতেযও ভুূতেি োাঁযআ য়্দতও নুোতয াতথ য়্পতয মাা; অয ফিদা য়্নতজতও 

এভন ভতন ওযা হমন হ য়্নতজ য়্ওছুআ না…… ওাযে এওজন ফান্দা অল্লায 

ফিাআতে য়্নওিেভ হম দযজা য়্দত োাঁয য়্দতও প্রতফ ওযতে াতয ো তরা 

দয়্যেো  বাফগ্রস্তো। 

োআ হ অল্লায য়্দতও প্রতফ ওযায জনয হওাতনা ফস্থা, ভমিাদা থফা ঈা 

(াীরা) হদঔতে া না; ফযং হ হওফরভাত্র দয়্যেো  ম্পূেি য়্ফনম্রোয 

দযজা য়্দতআ অল্লায য়্দতও প্রতফ ওতয…… হ প্রতফ ওতয নুকে য়্বঔাযীয 

নযা মায হৃদ য়্ফনত য়্যূেি, অয এবাতফ নম্রো োয হৃদতয ফিাআতে 

কবীযেভ স্থাতন ভজফেুবাতফ হকাঁতথ মা এফং এিা োতও ফিয়্দও হথতও 

য়্যতফেন ওতয যাতঔ, এফং হ য়্নতজয য়্যূেি দয়্যেো এফং োয ীভ 

ক্ষভাীর প্রয়্োরতওয াাময াফায জনয য়্নতজয েীব্র ফযাওুরোয াক্ষয 
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হদ…… অয এবাতফ হ ঈরয়্ব্ধ ওতয হম, এও রতওয জনয ময়্দ হ োয 

প্রয়্োরতওয অনুকেয হথতও য়্ফযে থাতও োতর হ ধ্বংতয ভুতঔ য়্েে তফ 

এফং োয এভন ক্ষয়্ে তফ মা ওঔতনাআ ূযে ফায ন। 

ুেযাং অল্লায ধনওতিযয রাতবয জনয যভ আফাদে (দাত্ব, অনুকেয, 

ফতন্দকী)(২৬) এয হিত ঈিভ হওাতনা যাস্তাআ হনআ। 

অয এআ য়্িিায হিত ঔাযা প্রয়্েফন্ধও এআ যাস্তা অয য়্ওছুআ হনআ, “অয়্ভ 

ভুও, অয়্ভ েভুও, অয়্ভ এিা ওতযয়্ছ, হিা ওতযয়্ছ…… অয়্ভ ূতফি ভুও 

য়্ছরাভ, েভুও য়্ছরাভ……” 

োআ “আফাদে” দ’ুয়্ি ভূরনীয়্েয ঈয স্থায়্ে, অয এআ দু’য়্িআ োয ভূরয়্বয়্ি: 

যভ বাতরাফাা এফং য়্যূেি য়্ফন। 

অয এআ দ’ুয়্ি ভূরনীয়্ে ূতফিয ঈতল্লঔওৃে দু’য়্ি স্তম্ভভূতরয ঈয দাাঁয়্ড়ত থাতও: 

অল্লায ওরুো  ঈদাযো ভূ স্বীওায ওতয হনা – অয এিা জন্ম হদতফ 

বাতরাফাায; এফং য়্নতজয দুফিরো  ত্রুয়্ি ভূ স্বীওায ওতয হনা – মা জন্ম 

হদ য়্ফন। 

 

অয ফান্দা ময়্দ োয প্রয়্োরতওয য়্দতও োয মাত্রাথ এআ দু’য়্ি ভূরনীয়্েয 

ঈয য়্বয়্ি ওতয প্রয়্েয়্ষ্ঠে ওতয – োতর োয ত্রুযা োয ঈয য়্ফজী তে 

াযতফ না, শুধুভাত্র প্রেযায়্ে হধাাঁওা ছাড়া… 

অয অল্লা ওে দ্রুেআ না োতও থ হদয়্ঔত য়্পয়্যত অতনন, এফং োতও যক্ষা 

ওতযন, এফং োাঁয ওরুোয িাযা ফান্দাতও ংতাধন ওতযন… 

………………………………………….. ………………………………………….. 

…….. 

(১) ূযা োফা, অাে: ৫ 

(২) ঈরাভাকে “াভদ” (অল্লায প্রংা)  “হাওয” (অল্লায প্রয়্ে 

ওৃেজ্ঞোজ্ঞান) এয ভাতঝ াথিওয ঈতল্লঔ ওতযতছন, অয ো তরা, “াভদ” 

ওথায ভাধযতভ ত থাতও। অল্লা োঅরা ফতরন, 
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ِ الَِّذي لَْم َيّتَِخْذ َولًَدا َولَْم َيُكن لَُّه َشِريٌك ِِف الُْملِْك َولَْم َيُكن  َوقُِل الَْحْمُد ّلِلَّ
هُ َتْكِبرًيا ْ ِلّ ۖ َوَكِِبّ َن الّذُ  لَُّه َوِلٌّ ِمّ

ফতরা, প্রংা অল্লাযআ, য়্ময়্ন িান গ্রে ওতযন য়্ন, োাঁয াফিতবৌভতত্ব 

হওাতনা ংীদায হনআ এফং য়্ময়্ন দুদিাগ্রস্ত ন না, হম ওাযতে োাঁয 

য়্ববাফতওয প্রতাজন তে াতয। ুেযাং ম্ভ্রতভ োাঁয ভত্ত্ব হখালো ওতযা। 

(ূযা ফনী আযাইর, অাে: ১১১) 

নযয়্দতও “হাওয” এয ফযাাতয অল্লা োঅরা ফতরন, 

اِسَياٍت ۚ  َيْعَملُوَن  َحاِريَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن كَالَْجَواِب َوقُُدوٍر ّرَ لَُه َما َيَشاُء ِمن ّمَ
ُكورُ  ْن ِعَباِدَي الّشَ  اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا ۚ َوقَلِيٌل ِمّ

হ দাউদ য়্যফায! ওৃেজ্ঞোয াতথ হোভযা ওাজ ওযতে থাতওা। অভায 

ফান্দাতদয ভতধয ল্পআ ওৃেজ্ঞ। 

(ূযা াফা, অাে: ১৩) 

ুেযাং, অল্লায (িীতনয) জনযআ অল্লায হদা নুগ্র  হনাভে ভূতও 

ওাতজ রাকাতনা তরা ভান প্রয়্োরতওয নগু্র  ঈদাযোয প্রয়্ে 

ওৃেজ্ঞোজ্ঞান ওযা। অয হগুতরাতও অল্লায ন্তুয়্েয ওাতজ ফযফায না ওতয 

োয য়্ফযীতে অল্লায ফাধযো ফযফায ওযা তরা “ওুপয” (ওৃেজ্ঞো, 

নুগ্রভূতও স্বীওায ওযা)। 

অল্লা োঅরা ুরাআভান (অরাআয়্ ারাভ) ম্পতওি ফতরন, 

ا َرآُه  َن اْلِكَتاِب َأََن آتِيَك ِبِو قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفَك ۚ فَ َلمَّ قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
َذا ِمن َفْضِل رَ  َا َيْشُكُر ُمْسَتِقرِّا ِعنَدُه قَاَل ىََٰ ُلَوِن أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُرۖ  َوَمن َشَكَر فَِإَّنَّ ِبِّ لِيَ ب ْ
 لِنَ ْفِسِو ۖ َوَمن َكَفَر فَِإنَّ َرِبِّ َغِِنّّ َكِريٌ 

ুরাআভান মঔন িা াভতন যয়্ক্ষে ফস্থা হদঔতরন েঔন য়্েয়্ন ফরতরন, 

“এিা অভায প্রয়্োরতওয নুগ্র, মাতে য়্েয়্ন অভাতও যীক্ষা ওযতে 

াতযন, অয়্ভ ওৃেজ্ঞ নায়্ও ওৃেজ্ঞ; হম ওৃেজ্ঞো প্রওা ওতয, হ ো ওতয 
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য়্নতজয ওরযাতেয জনয এফং হম ওৃেজ্ঞ , হ হজতন যাঔুও হম, অভায 

প্রয়্োরও বাফভুক্ত, ভানুবফ।” (ূযা নাভর, অাে: ৪০) 

 

এফং অল্লা োঅরা আফযাীভ (অরাআয়্ ারাভ) ম্পতওি ফতরন, 

َنْ ُعِمِو ۚ اْجتَ َباُه َوَىَداُه   ِإنَّ ِإبْ رَاِىيمَ  ًة قَانًِتا لِّلَِّ َحِنيًفا َوَلَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َشاِكرًا ِلِّ َكاَن أُمَّ
ْسَتِقيمٍ   ِإََلَٰ ِصرَاٍط مُّ

য়্নশ্চআ আফযাীভ য়্ছতরন (এওাআ) এও ঈম্মে, (এওয়্ি জায়্েয জীফি প্রেীও) 

অল্লায নুকে, এওয়্নষ্ঠ এফং য়্েয়্ন ভুয়্যওতদয িবুিক্ত য়্ছতরন না। য়্েয়্ন 

য়্ছতরন অল্লায নুগ্রতয প্রয়্ে ওৃেজ্ঞ; অল্লা োাঁতও ভতনানীে ওতযয়্ছতরন 

এফং োাঁতও য়্যিায়্রে ওতযয়্ছতরন যর তথ। (ূযা নার: ১২০, ১২১) 

অল্লায প্রয়্ে ম্পূেি অত্মভিে  দাত্ব ফযে ওযাআ তরা হাওয, হমভনয়্ি 

অল্লা োঅরা ফতরতছন, 

 َ ِكِريَن  َبِل اّلّلَ ا َن الّشَ فَاْعُبْد َوُكن ِمّ  
েএফ েুয়্ভ অল্লাযআ আফাদে ওতযা এফং ওৃেজ্ঞতদয িবুিক্ত । (ূযা 

মুভায, অাে: ৬৬) 

এফং অভাতদয ভান প্রয়্োরতওয াদা, 

ِديٌد َوإِذْ َتأَذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم ۖ َولَِئن َكَفْرُتْم إِّنَ عََذاِِب لََش   
মঔন হোভাতদয প্রয়্োরও হখালো ওতযন, হোভযা ওৃেজ্ঞ তর হোভাতদযতও 

ফযআ য়্ধও য়্দতফা, অয হোভযা ওৃেজ্ঞ তর ফযআ অভায ায়্স্ত তফ 

ওতিায। (ূযা আফযাীভ, অাে: ৭) 

(৩) ূযা মুভায, অাে: ৩৬ 

(৪) ূযা য়্জয, অাে: ৪২ 

(৫) ূযা াফ্*পাে, অাে: ১৭৩ 

(৬) ূযা ভুজাদারা, অাে: ২১ 

(৭) ূযা অযাপ, অাে: ১২৮ 
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(৮) ভাভয়্ভায়্ন্বে অল্লা োঅরা ফতরন, 

…অয অল্লাতও হম ব ওতয অল্লা োয ওাজ-ওভি োয জনয জ ওতয 

য়্দতফন। (ূযা োরাও, অাে: ৪) 

(৯) ূযা অতর আভযান, অাে: ১৩৯ 

(১০) ূযা ভুনায়্পওূন, অাে: ৮ 

(১১) ূযা াজ্জ, অাে: ৩৮ 

(১২) ূযা অনপার, অাে: ৬৪ 

(১৩) ূযা অতর আভযান, অাে: ৬৮ 

এআ অাতেয থি য এও অাতেয িাযা অতযা স্পে : অয অল্লা হো 

ভুিাওীতদয ফন্ধু। (ূযা জায়্া, অাে: ১৯) 

(১৪) ূযা ফাওাযা, অাে: ২৫৭ 

(১৫) ূযা ভুয়্ভন, অাে: ৫১ 

(১৬) ূযা াফ্*প, অাে: ১৪ 

(১৭) ূযা য়্না, অাে: ১৪১ 

(১৮) ূযা অতর আভযান, অাে: ১৩৯ 

(১৯) ূযা ভুাম্মাদ, অাে: ৩৫ 

(২০) ভাভমিাদাফান অল্লা োঅরা ফতরন, 

 َوَما يَْعلَُم ُجنُودَ َرِبَّك إَِّلا ُهوَ 
…হোভায প্রয়্োরতওয ফায়্নী ম্পতওি এওভাত্র য়্েয়্নআ জাতনন… (ূযা 

ভুদ্দাস্*য়্য, অাে: ৩১) 

এফং য়্েয়্ন অতযা ফতরন, 

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيُث ََل َيْحَتِسُب ۚ َوَمن َيَتَوكَّْل   َوَمن َيّتَِق اّلّلَ
ُ لِكُِلّ َشْيٍء قَْدًرا َ َبالُِغ أَْمِرِه ۚ قَْد َجَعَل اّلّلَ ِ فَُهَو َحْسُبُه ۚ إِّنَ اّلّلَ  عَََل اّلّلَ

…হম অল্লাতও ব ওতয অল্লা োয থ ওতয হদতফন। অয োতও োয 

ধাযোেীে ঈৎ তে দান ওযতফন য়্যয়্মও; হম ফযয়্ক্ত অল্লায ঈয য়্নবিয ওতয 
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োয জনয অল্লাআ মতথে, অল্লা োয ঈতদ্দয ূযে ওযতফনআ, অল্লা 

ফয়্ওছুয জতনয য়্স্থয ওতযতছন য়্নয়্দিে ভাত্রা। (ূযা োরাও, অাে: ২, ৩) 

(২১) হমভনয়্ি াদীত ফয়্েিে অতছ, 

“অল্লায য়্ধওাযভূ ংযক্ষে ওতযা (োয অতদ ভানয ওযায ভাধযতভ), 

অল্লা হোভাতও যক্ষা ওযতফন; অল্লায অয়্ধওাযভূ ংযক্ষে ওতযা, েুয়্ভ 

োাঁতও হোভায াভতন াতফ (য়্েয়্ন হোভাতও থ হদঔাতফন)। মঔন েুয়্ভ িা, 

েঔন অল্লায ওাতছআ িা এফং মঔন েুয়্ভ াাময িাআতফ, েঔন ো অল্লায 

ওাতছআ িাআতফ। 

ওরভ শুয়্ওত হকতছ, (য়্রঔায য) মা ফায ো ফযম্ভাফী। অয ময়্দ ভগ্র 

ভানফজায়্ে হোভায হওাতনা ঈওায ওযতে িা মা অল্লা য়্রতঔ যাতঔন য়্ন, 

েতফ োযা ো ওযতে াযতফ না; অয ময়্দ োযা হোভায হওাতনা ক্ষয়্ে ওযতে 

িা মা অল্লা হোভায জনয য়্রতঔ যাতঔন য়্ন, েতফ োযা ো ওযতে ক্ষভ তফ 

না। অয হজতন হযতঔা, ধধতমিয াতথ হওাতনা য়্ওছু য ওযা মা েুয়্ভ ছন্দ 

ওতযা, হঔাতন তনও ওরযাে অতছ – এফং ‘নায’ (য়্ফজ) অতছ ‘ফয’ 

(ধধমি) এয াতথ, ‘পাযাজ’ (স্বয়্স্ত) অতছ ‘ওাযফ’ (মন্ত্রো) এয াতথ, এফং 

ফযআ ‘ঈয’ (ওে) এয াতথআ যততছ ‘আঈয’ (স্বয়্স্ত)।” 

াদীয়্ি জায়্ভঈর ঈরভূ ার য়্ওাভ (১/৪৫৯) এ আফতন যজফ (যঃ) এয 

িাযা “াান জাআয়্যদ” য়্ততফ াফযস্ত ততছ। এফং নয এওয়্ি ফেিনা 

এততছ, “…হজতন যাতঔা, ভস্ত ভানুল ময়্দ হোভায হওাতনা ঈওায ওযতে িা 

েতফ অল্লা হোভায জনয মা য়্নয়্দিে ওতয য়্দততছন, ো ফযেীে অয হওাতনা 

ঈওাযআ োযা ওযতে াযতফ না। 

অয ময়্দ ভস্ত ভানলু হোভায হওাতনা য়্নে ওযতে িা েতফ অল্লা হোভায 

জনয মা য়্নয়্দিে ওতয য়্দততছন ো ফযেীে অয হওাতনা য়্নেআ োযা ওযতে 

াযতফ না। ওরভ েতুর হনা ততছ এফং ৃষ্ঠা শুয়্ওত হকতছ।” াদীয়্ি 

ঈতল্লঔওৃে ততছ ী য়্েযয়্ভজী (২০৪৩) এ। 

(২২) ূযা হাাদ, অাে: ৮২, ৮৩ 
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(২৩) রতপ াতরীনতদয (অল্লা োাঁতদয ঈয যভ ওরুন) তনতওআ 

ফরতেন, “েুয়্ভ ওে কু্ষে য়্যভাতেয ফাধয ততছা হয়্দতও োয়্ও না, ফযং 

েুয়্ভ মায ফাধয ততছা োাঁয ভায়্ক্তভ যাজওী ক্ষভোয য়্দতও োওা।” 

(২৪) ভাভমিাদাফান অল্লা োঅরা ফতরন, 

ْقَتِدرٍ   إِّنَ الُْمّتَِقَي ِِف َجّنَاٍت َوَنَهٍر ِِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك ّمُ
ভুিাওীযা থাওতফ জান্নাতে  নযভূত। প্রওৃে ম্মাতনয অতন, াফিতবৌভ 

ক্ষভোয য়্ধওাযী অল্লায ায়্ন্নতধয। (ূযা ওাভায, অাে: ৫৪, ৫৫) 

(২৫) ূেি হদাায়্ি াদীত ফয়্েিে অতছ, “‘াআয়্যদ অর আতেকপায’ তরা, 

মঔন ফান্দা ফতর, ‘হ অল্লা! েুয়্ভ অভায প্রয়্োরও, েুয়্ভ ছাড়া আফাদতেয 

হমাকয হওাতনা ঈায হনআ। েুয়্ভ অভাতও ৃয়্ে ওতযতছা অয অয়্ভ য়্চ্ছ হোভায 

ফান্দা এফং অয়্ভ অভায াধযভতো (তোভায প্রয়্ে) অভায াদা  

প্রয়্েশ্রুয়্েতে ঙ্গীওাযফি যতয়্ছ, অয়্ভ অভায ওৃেওতভিয য়্নে তে হোভায 

অে য়্বক্ষা ওয়্য, অয়্ভ অভায প্রয়্ে হোভায ওর হনাভতেয স্বীওৃয়্ে প্রদান 

ওযয়্ছ, অয অয়্ভ অভায গুনা ঔাো স্বীওায ওযয়্ছ। েএফ েুয়্ভ অভাতও ভাপ 

ওতয দা, য়্নশ্চআ েয়ু্ভ য়্বন্ন অয হওআ গুনাভূতয ভাজিনাওাযী হনআ।’” 

যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) এআ হদাায়্ি ম্পতওি ফতরন, “হম 

ফযয়্ক্ত য়্নয়্শ্চে য়্ফশ্বাতয াতথ ওাতর এআ হদাায়্ি তড় এফং ন্ধযায ূতফি ভাযা 

মা, হ জান্নােীতদয এওজন তফ, অয হম ফযয়্ক্ত য়্নয়্শ্চে য়্ফশ্বাতয াতথ 

ন্ধযা এআ হদাায়্ি তড়, হ ওার অায ূতফি ভাযা হকতর জান্নােীতদয 

এওজন তফ।” 

াদীয়্ি ঈতল্লঔওৃে ততছ ফুঔাযী (৬৩০৬), অর ফাকাী এয য অ 

ুন্না (৩/১০৯), আফতন োআয়্ভায ভাজভু অর পাো (৮/১১৪, 

১১/৩৮৮) এ। 

(২৬) াদীত ফয়্েিে অতছ, 

“এওদা হপতযো য়্জফযীর (অরাআয়্ ারাভ) যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ 

া াল্লাভ) এয য়্নওি এত ফতরন। য়্েয়্ন অওাতয য়্দতও োওাতরন এফং 

এওজন হপতযোতও হদঔতে হতরন। ুেযাং য়্জফযীর (অরাআয়্ ারাভ) 
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োাঁতও (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) ফরতরন, ‘এআ হপতযোয ৃয়্ে ফায 

য হথতও অজতওয ূফি মিি ো ওঔতনাআ ফেীেি  য়্ন।’ 

ুেযাং মঔন হআ হপতযো ফেযে ওযতরন, য়্েয়্ন ফরতরন, ‘হ ভুাম্মাদ! 

অয়্ভ অনায প্রয়্োরতওয ওাছ হথতও হপ্রয়্যে তয়্ছ (নুন্ধান ওযতে) 

হম, অয়্ন হওানয়্ি তে িান, এওজন নফী  যাজা নায়্ও এওজন ফান্দা  

যাূর?’ 

য়্জফযীর (অরাআয়্ ারাভ) োাঁতও (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) 

ফরতরন, ‘অনায যতফয প্রয়্ে য়্ফনীে হান, হ ভুাম্মাদ!’ অয এবাতফ 

যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআয়্ া াল্লাভ) ফরতরন, ‘না, ফযং এওজন ফান্দা 

 যাূর।’” াদীয়্ি ঈতল্লঔওৃে ততছ অ য়্রয়্রা অ ীাহ্ 

(১০০২) এফং আভাভ অভতদয ভুনাদ (২/২৩১) এ। 


